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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló törvényjavaslat (T/10331. 
szám)  
(Általános vita) 

2. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10332. szám)  
(Általános vita) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Hegedűs Tamás (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland(Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Schön Péter (Jobbik) 
Dr. Lenhardt Balázs (független) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) távozása után Manninger Jenőnek (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz) 
Román István (Fidesz) megérkezéséig dr. Selmeczi Gabriellának (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Banai Péter Benő helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Megjelentek  
 
Berczik Ábel főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 4 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a gazdasági bizottság ülésén. Képviselőtársaim 
elektronikus formában megkapták a meghívót, ami tartalmazza a napirendi javaslatot. Van-e 
esetleg kérdése vagy észrevétele képviselőtársaimnak a napirenddel kapcsolatosan? (Nincs 
jelzés.) Úgy látom, hogy nincs, így tehát szavazunk. Ki az, aki egyetért a kiküldött napirendi 
javaslattal? (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló T/10331. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

Nagy szeretettel köszöntöm Kovács Pál államtitkár urat, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részéről. Rátérünk az 1. napirendi pontra, a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalról szóló törvényjavaslatra, itt az általános vitával kapcsolatban kell majd 
állást foglalnunk.  

Megadom a szót államtitkár úrnak, amennyiben kívánja röviden kiegészíteni a 
napirendet. Parancsoljon! 

Kovács Pál államtitkár (NFM) szóbeli kiegészítése 

KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr, csak nagyon röviden szeretném összefoglalni, hogy gyakorlatilag a nemzeti 
energiaügyi szabályozó hatóság függetlenségével kapcsolatban Európai tanácsi ajánlás 
kötelezi Magyarországot arra, hogy ebben lépjünk előre.  

Jelen törvényjavaslat pontosan ezt a célt szolgálja, hogy azon irányelveknek, 
amelyeket a 2009/73. Európai tanácsi irányelv helyezett előtérbe, ennek az Európai tanácsi 
ajánlásnak a legjobban meg tudjunk felelni, és úgy gondoljuk, hogy a jelen törvényjavaslatban 
az az elvárás, miszerint a tagállamoknak szavatolni kell a nemzeti hatóság függetlenségét, 
most gyakorlatilag a jogi és a funkcionális függetlenséget ez a törvényjavaslat rendezi. Ez 
megvalósul gyakorlatilag mind a villamosenergia-, mind a földgáz-árszabályozás, a földgáz 
hatósági szabályozása, a távhő és a vízi közmű területén, valamint a hulladékgazdálkodásnál a 
hatósági díjmegállapítás területén.  

Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a hivatal létrehozásával, a földgáz- és a 
villamosenergia-szektor terén megvalósul a nemzeti hatóság függetlenségének elve, valamint 
megvalósul a rendezett, átlátható és a hatásköri keretekben működő, közjót szolgáló, erős, 
egységes piacszabályozó állami szerepvállalás.  

Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem árulok el nagy titkot: régóta vártuk ezt az átfogó 
szabályozást. Kérdezem képviselőtársaimtól, van-e esetleg kérdés vagy észrevétel. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk is az általános vitára való alkalmasságról. Ki az, aki 
egyetért a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságával? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy a bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja.  

Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak és kolléganőjének, hogy idefáradtak.  
Bizottsági előadót is tudunk állítani, Bencsik János államtitkár urat javasolom. Úgy 

látom, hogy ezt a bizottság elfogadta, úgyhogy Bencsik János képvisel minket majd a 
parlamentben. 
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A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló T/10332. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra, itt általános vitára való alkalmasságról 
döntünk. Köszöntöm Banai Péter helyettes államtitkár urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről, illetve Berczik Ábel főosztályvezető urat, szintúgy a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről.  

Meg is adom a szót helyettes államtitkár úrnak, amennyiben van kiegészítendője. 
Parancsoljon! 

Banai Péter Benő helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden ismertetném a költségvetési 
törvény előttünk lévő módosításának főbb elemeit. A költségvetési törvény tavaly december 
11-ei elfogadása óta több olyan döntés született, amelyek befolyásolják a költségvetés 
folyamatát, illetőleg az első időszak tapasztalatai alapján célszerű néhány módosítást 
végrehajtani. 

Mindezek a módosítások nem érintik a 2013. évi államháztartási hiánycélt, illetőleg az 
adósság csökkentésének a célját, vagyis a beterjesztett módosítások változatlanul hagyják az 
idei európai uniós módszertan szerinti 2,7 százalékos hiánycélt. Ugyanakkor a törvényjavaslat 
mégis a központi költségvetés számszaki módosítását tartalmazza, így az önkormányzati 
adósságátvállalás kapcsán egy 20 milliárdos pluszkiadást fogalmaz meg a javaslat. 
Nevezetesen azért, mert a kisösszegű adósságelemeknél nem az adósság átvállalására, hanem 
az adósság előtörlesztésére kerül sor, hasonlóan ahhoz, ahogy 2012-ben az ötezer főnél kisebb 
önkormányzatok esetén az adósságrendezésre sor került. Így tehát a központi költségvetés 
kiadásai növekednek 20 milliárd forinttal, a helyi önkormányzatok egyenlege javul 
20 milliárd forinttal, államháztartási szinten a pozíció változatlan. 

A második elem, amit a benyújtott költségvetési törvény módosítása tartalmaz, az 
28 darab gazdasági társasági formában működő kórház, egészségügyi szerv költségvetési 
szervvé történő átalakítása miatti adósságátvállalás. A tisztelt Országgyűlés előtt van az a 
törvényjavaslat, amely kötelezően előírja a gazdasági társasági formában működő 
intézmények költségvetési szervvé történő átalakítását, és ezzel összhangban az adósságaik 
állam általi átvállalását. Ennek az összege mintegy 9,5 milliárd forint, a vonatkozó 
előirányzatot tartalmazza a benyújtott módosítási javaslat. Hangsúlyozom, ez sem érinti az 
uniós módszertan szerinti egyenleget, hiszen ami a központnál kiadás, az az állam részét 
képező gazdasági társaságoknál bevétel. 

A harmadik módosítás a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt a 
munkaadókkal kötött megállapodás szerinti kompenzáció biztosítása. December végén 
született egy olyan megállapodás, amely értelmében a minimálbér és a garantált bérminimum 
emeléséhez kapcsolódóan 10 milliárd forintos támogatásban részesíti a kormány a 
munkaadókat a többletbér- és járulékköltségek fedezeteként.  

A negyedik számszaki módosítást jelentő pont pedig az imént tárgyalt Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal létrejöttével kapcsolatos módosítás. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezetéből a szerv kikerül a költségvetési előirányzataival együtt, és 
az Országgyűlés fejezetén belül kerül változatlan összeggel megállapításra az új szervezet 
kiadási és bevételi előirányzata. 

Ezenkívül a benyújtott törvénymódosítás több pontosítási, egyszerűsítési szabályt 
tartalmaz a helyi önkormányzatok támogatásai kapcsán. Engedjék meg, hogy a teljesség 
igénye nélkül egy-kettőt említsek: a települési önkormányzatokat illeti meg a gépjárműadó 
bevételeinek a 40 százaléka, ugyanakkor a benyújtott törvénymódosítás egyértelművé teszi 
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azt, hogy a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírság, pótlék összegének a 100 százaléka a helyi 
önkormányzatok bevétele, illetőleg azt gondolom, hogy pozitív változás az, hogy az 
önkormányzati EU-s önerőalap támogatási jogcímei kibővülnek a belterületi utak és 
kerékpárutak támogathatóságával.  

Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! A többi, azt gondolom, pontosító szabályozást 
– ha megengedik – nem fejtem ki, de értelemszerűen, amennyiben a bizottság részéről kérdés 
merül föl, úgy Berczik Ábel főosztályvezető úrral igyekszünk a kérdéseket megválaszolni.  

Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást. Most lehetőség nyílik 
képviselőtársaimnak, hogy kérdezzenek, illetve véleményt formáljanak, amennyiben van 
igény erre. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs, úgyhogy köszönjük a részletes 
tájékoztatást, szavazásra kerül sor. Ki az, aki egyetért a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságával. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki szavaz 
nemmel? (Szavazás.) 2 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodással általános 
vitára alkalmasnak tartja a bizottság.  

Előadót is tudunk állítani, jelölöm Selmeczi Gabriella képviselőtársunkat, amennyiben 
elfogadja. (Jelzésre.) Igen, tökéletes, így Selmeczi Gabriella fogja képviselni a bizottságot 
majd a parlamentben. 

Egyebek 

Rátérünk az egyebekre. Bejelentem, hogy ma a határozathozatalok után szintúgy 
ülünk, és holnap valószínűleg szintén majd a határozathozatalok után megint tartunk ülést.  

Van-e esetleg másnak észrevétele, kérdése? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a mai 
bizottsági ülést berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 14 perc)  
  

Koszorús László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


